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  راه حل مشكالت كشور           روز حرف▼
اقتصاد   ن ي ا  فشار  اكثر   ي روزها  گرده  ملت    ي ها توده   ت ي بر 

سرسام كند ي م   ي ن ي سنگ  افزايش  قيمت .  نابساماني  آور  و  ها 
ها افزوده است. انتظار آن است كه با  بازارهاي مختلف بر نگراني 

ل  ا سؤ دولت، آرامش و ثبات به بازار برگردد. در اين ميان  تدبير 
توان  اساسي اين است كه ريشه مشكالت كجاست و چگونه مي 

  ؟كرد مشكالت را مرتفع  
  نكات تحليلي:  

با مراسم    ي ر ي در ارتباط تصو رهبر معظم انقالب روز گذشته    ـ 1
  ي روها ي ن   ي افسر   ي ها دانشگاه   ان ي دانشجو   ي آموختگ مشترك دانش 

  ام، باز را گفته   ن ي من ا چنين پاسخ دادند: «   پرسش به اين    مسلح 
م  تكرار  بخش   كنم، ي هم  فّعاالن  زم   ي گوناگون   ي ها تا  در    نه ي كه 
  اقتصاد مسئول هستند همه بدانند كه عالج همه   ر ي اقتصاد و غ 

از مشكالت ما مربوط به    ي ار ي مشكالت در داخل كشور است. بس 
كس عالج   چ ي خارج از كشور است، اّما عالجش در داخل است. ه 

را   از كشور جست   در مشكالت  از  ج و خارج  خارج  از  ما  نكند؛  و 
ه  خ   چ ي كشور  بهره   ر ي گونه  داخل    د؛ ي د   م ي نخواه   ي ا و  در  عالج 

داخل  تالش  در  عالج  صح   ي است،  نگاه  در  عالج  و    ح ي است، 
به مسائل كشور و مسائل منطقه است و با    ي درست داخل   محاسبه 

عز   ي رو ي ن   ي ر ي گ كار به  با  با   م خرد؛  راسخ  اراده  م   د ي و    توان ي و 
  ن ي هم كه ا   ي هارت و هورت   ن ي شد و ا   كالت فائق شاءاهللا بر مش ان 

آمر  مّلت  بر  مسّلط  كس   ي ست ي نبا   كنند ي م   كا ي اراذل  را    ي ذهن 
كند.  طبيعتًاتحريم   ـ 2»  مشغول  دشمن  ظالمانه  چرخه    هاي 

هاي جدي بر آن وارد  اقتصاد كشورمان را مختل كرده و آسيب 
تحريم  رفع  است كه هرچند  آن  نكته اساسي  اما  ها  كرده است؛ 

تواند بخشي از مشكالت كشور را مرتفع كند، اما در شرايطي  ي م 
مهم » تحريم « كه   نبايد  ،  است،  دشمن  خصمانه  سياست  ترين 

گوي ديپلماتيك  و انتظار داشت كه اين سياست با مذاكره و گفت 
، دشمن  نشود اعتباري آن آشكار  برداشته شود. لذا مادامي كه بي 

اين است كه آشكار  اعتباري آن هم  بي .  گذاشت كنار نخواهد   بر 
تحريم، راهكارهاي ديگري  رفع  غير از  حل مشكالت كشور به   شود 

دارد  مهم نيز  بي .  جايگزين،  راه  تنها  و  به ساخت  ترين  اتكا  شك 
است.   اسالمي  جمهوري  قدرت  از  دروني  آنقدر  سرزمين  اين 

ها و استعدادهاي طبيعي و انساني برخوردار است كه بتواند  توانايي 
خ  تدريج  مستقل  به  كشورها  ديگر  به  وابستگي  چرخه  از  را  ود 

  .  كند اثر  كرده و سياست تحريم را در نهايت بي 
    نكته راهبردي:

مي  باور  هم  مسير،  اين  هم  طي  و  هم  خواهد  و  انرژي  و  توان 
فكري و پشتكار و خسته نشدن! كه اين همه در  هوشمندي، خوش 

 ي سعيدي) (نويسنده: مهد جوانان مؤمن انقالبي قابل جمع است. 

 

 

 
 
  
  
  

 
 نيست  بايدن  و  ترامپ بين فرقي                    روز  گزارش▼

  كشور   ياجراي  قوه  در  زيادي  بسيار  نفوذ  گذشته  سال  هشت  در   كه  اصالحات  سياسي  جريان
 تحقق  در  دولت  توان  عدم  و  دولت  عملكرد  از  مردم  نارضايتي  مشاهده  با  ،است   داشته
 گرمطالبه  جايگاه در را خود جديد، هايراه كردن پيدا با  تا است صدد در انتخاباتي، هايوعده 
 .  دهد  قرار

  وجود   با: «نويسدمي  طلباصالح   سياسي  فعال  »رادفرجي  عبدالرضا«  ـ1  :خبري  هايگزاره 
  و   تحريم  فشار  از او  كه  رودنمي   انتظار است،  كرده  تجربه ايران  قبال  در  ترامپ  كه  هاييناكامي 

  ايران   ديگر  طرف  از.  برود  فراتر  آمريكا  انتخابات  تا  مانده  باقي  روزهاي  در  تبليغاتي   اقدامات
  اي بهانه   نظامي  اقدام  هرگونه  براي  ترامپ  به  نبايد  شرايطي  چنين  در  كه  است  مطلع  خوبيبه

:  گويدمي   آرمان  روزنامه  با  مصاحبه  در  نيز  خارجه  وزير  ارشد  مشاور  »صدر  محمد«  ـ2  ».دهد
  كنند،   پيدا  دست  پيروزي  به  انتخابات  در  اگر  اندكرده  عنوان  يدنبا  و  آمريكا  دموكرات  «حزب

  دوران   در  آمريكا  و  ايران  مذاكرات  راستاي  در  تواندمي  اتفاق   اين.  گشت  بازخواهند  برجام  به
  برداشته   هاتحريم  شرايطي   چنين  در.  بگيرد  قرار  مسير  همان  در  و  باشد  كري  جان  و  اوباما

 . »شد!  خواهد  بهتر   حدودي  تا  وضعيت  و  شد  خواهد

  درگيري   احتمال  از  را  مردم  طرف  يك   از  تا  هستند  درصدد  طلباناصالح   :تحليلي  هايگزاره 
  يك  عنوان  به  را  بايدن  آمدن  كار  روي  ديگر  طرف  از  و  بترسانند  آمريكا  و  ايران  بين  نظامي
  دو   به  بايد  نگاه  نوع  اين  خصوص  در.  كنند  معرفي  كشور  هايچالش   حل  براي  مناسب  فرصت

  و   شمالي  كره  به  حمله   براي  كشور  اين  نيست،  ابرقدرت  ديگر  آمريكا  ـ1:  كرد  اشاره  نكته
  جمهوري   خواهدمي  كه  است  سال  ٤١  .كند  اقدامي  نتوانست  اما  كرد،  تعيين  تاريخ  سوريه

كه    است  سال  ٢٠  نباشد،  اهللاحزب   خواهدمي   كه  است  سال  ٣٠  هست،   اما  نباشد،  اسالمي
  كه   است  سال  پنج  برود،  اسد  بشار  خواهدمي   كه  است  ال س  ٩  شود،  نابود  حماس  خواهدمي
  با   آمريكا.  است  نداشته  زمينه  اين  در  دستاوردي  هيچ  اما.  كند  نابود  را  حشدالشعبي  خواهدمي

  درگيري   شروع  احتمال  كردن  مطرح  بنابراين  ندارد،  جنگ  توان  ايران  از  ترضعيف   هايقدرت
  القا   عمومي  افكار  به  سياسي  برداريبهره   فهد  با  كه  گويي استگزافه   ترامپ  سوي  از  نظامي

دارد  آمريكا  در  داخلي  درگيري  احتمال  كه   روزهايي  در   آن هم  شود؛مي ساختن    ـ2.  وجود 
واقعيت  .  است  فعلي  دولت  سياست  تكرار  بايدن  آمدن  كار  روي  از  بعد  دوران  «جامعه آرماني»

آسيب    و  گذاشت  برجام  افقتو   سبد  در  را  هايشمرغتخم  همه  آن است كه دولت تدبير و اميد
  كرد،  تصويب ايران  عليه را آيسا قانون كه بود دولتي اول  معاون بايدن كرد فراموش نبايد. ديد
  را  ايران  ايهسته  دانشمندان  شد،  برجام  از  بعد  ايران  با  كشورها   ديگر  اقتصادي  همكاري  مانع

  داخلي كامالً   گرايانغرب   سوي  از  كه  موضوعاتي  كرد؛  تحريم  را  خاص  بيماران  داروي  و  شهيد
  . شودمي  گرفته  ناديده

  نيست   مجاز  اوباش، ولو متهم به  تعرض                 ويژه  خبر  ▼
  اوليه   لحظات  از همان  رئيسي  اهللاآيت   اخير،  گرداني  اوباش  ماجراي  به گزارش قوه قضائيه، در

  حقوق  نقض و  قانون از تعدي مصاديق خصوص  در است داده  دستور تهران دادستان به اطالع،
  گرداني   اوباش  ماجراي  در  .شود  برخورد  مأموران  يا  بازپرس  از  اعم  ن،امتخلف  با  شهروندي،

قضائيه  اخير، قوه    در   صرفاً  تشهير  به  «حكم:  است  داده  دستور  تهران  دادستان  به  رئيس 
  اوباش   ولو  متهم  به  تعرض  و  است  مقرارت  و  قوانين  چارچوب  در   آن هم   و  دادگاه  صالحيت

  با   نامناسب  برخورد  و  جمهوري  خيابان  در  اوباش  گرداندن  تصاوير  » اخيراً.نيست  زمجا  قطعاً
الحال نيز با گرفتن ماهي خود از  اي معلوم است و عده   شده  سازحاشيه   مجازي  فضاي  در  آنها

آميز از جنس اقدامات  اند نيروي انتظامي را به رفتارهاي خشونت آلود، سعي كرده اين آب گل
  تهم كنند.اين نوع اوباش م

 



 

    

 

  اخبار  ▼ 

  متهم اولين دادگاه جرائم سياسي! 
اولين  20روز يكشنبه     نماينده   زاكاني،  تشكيل شد و عليرضا  سياسي  مجراي  دادگاه  مهر ماه 

  برنامه   يك  در  مصاحبه  بابت  سياسي  جرم  متهم  عنوان  به  اسالمي  شوراي  مجلس  در  تهران
  احمد   .يافت  حضور  دادگاه   در  اكاذيب  نشر  بر  مبني  اطالعات  وزارت  شكايت  با  تلويزيوني

 در  ايلنا  با  گوو گفت  در  سياسي  و  مطبوعاتي  مجراي  دادگاه  منصفه  هيئت  سخنگوي  راد،مؤمني 
:  كرد  اظهار  منصفه،  تئهي  حضور  با  سياسي  ميجرا  دادگاه   نخستين  برگزاري  خصوص

  كيفري  گاهداد  ٩  شعبه  در  ايران  اسالمي  جمهوري  تاريخ  در  سياسي  مجراي  پرونده  «نخستين
  ت ئهي حضور با و كشكولي محمدي قاضي رياست به قضايي تئهي حضور  با تهران استان يك

  استماع   از  پس  منصفه  تئ«هي:  داد  ادامه  » وي.شد  برگزار  سياسي  و  مطبوعاتي  جرائم  منصفه
  ارائه  و  مشورت  از  پس  و   داد  جلسه  تشكيل  آنان  پرونده  مطالعه  و  عنه   مشتكي  و  شاكي  سخنان

م. ندانست  مجرم  را  متهم  آرا  اتفاق  به  گيريي أر  با  مختلف  هاياه ديدگ   جرايم   راديمنؤ» 
داراي   سياسي «ويژگي  ويژگي  چهار  را    سياسي   جرم   قانون  ٢  ماده  در   اينكه  اول  دانست؛ 
  ويژگي   و  باشند  شده  ايراد  كشور  امور  اصالح  انگيزه  با  اينكه  دوم  ويژگي   و  باشند   شده  تصريح

  ارتكاب   كشور  خارجي  يا  داخلي  هايسياست   يا  سياسي  نهادهاي  و  يتمدير  عليه  اينكه  سوم
  را   اسالمي جمهوري نظام  اصل به  زدن  ضربه  قصد  آن  مرتكب  اينكه چهارم و  باشند  كرده  پيدا

  اقدام   اين  با  ».كندمي  تفكيك  امنيتي  جرايم  از  را  سياسي  جرايم  هاويژگي   اين.  باشد  نداشته
  . شد  برداشته  اساسي  قانون  ١٦٨  اصل  كامل  شدن  اجرايي  يبرا  نهايي  گام  يهئقضا  قوه  شايسته

 ارزي!  گذاريسياست  در راهبردي خطاي

  تحوالت   به  اشاره  با  تسنيم  خبرگزاري  با  گووگفت   در  صمصامي» كارشناس اقتصادي  «حسين
  آزاد   بازار  شمردن  «مجاز:  گفت  ها،قيمت  نترلك  در  گذار  سياست  ناتواني  و  ارز  بازار  در  اخير

  ارزي   گذارسياست   سوي   از  راهبردي  اشتباه  يك...  و  دالر  مثل  ارز  انواع  نرخ  تعيين  براي  ارز
  هنوز   مسئوالن  گيري،جهت   نوع  اين  از  ماه  چندين  گذشت  از  بعد  سفانهأمت  و  است  بوده  كشور

متمي  پافشاري  قبلي  غلط  مسير  بر  همچنان  و  نشده  خود  اشتباه  متوجه   سفانه أكنند. 
  رها   خود  حال   به  را  شود  تعيين  آن  در  ارز  نرخ  نبايد  و  تواندي نم  كه  را  بازاري  گذارسياست 

  غير   و  معتبر  غير  بايستي  كشور،  تحريمي  شرايط  به  توجه  با  كه  است  درحالي  اين.  است  كرده
سرپرست.شود  اعالم  ارز  آزاد  بازار  بودن  قانوني   «بايد   كرد،  كيدأ ت  اقتصاد  وزارت  پيشين  » 

  براي   لزوم  صورت  در  حتي  و  كرده  تغيير  زادآ  ارباز  رسميت  بر  مبني  موجود  گذاريسياست 
  صورت  اين  غير  در  باشند  داشته  ورود  نيز  انتظامي  و  امنيتي  نهادهاي  موجود  فضاي  برچيدن

  بنده   اعتقاد  «به:  گفت  » صمصامي.نيستيم  متصور  ارز  آزاد   بازار  براي  مشخصي  قيمت  هيچ
 ها قيمت  ضابطهبي  افزايش   جلوي  مدتكوتاه   در  تا  شود  اعالم  قانوني  غير  آزاد  بازار  بايستي
  مواجه   اسالمي  جمهوري  اقتصادي  و  امنيتي  پاتك  با  مريكاييآ  هايتحريم  عمال  شود و  گرفته
  » .شود

 برسد!  هم  نفر ٩٠٠ به  است ممكن   كرونا وميرمرگ  روزانه  آمار 

  اعالم  شما  اينكه  به  پاسخ  در  دانشوري  مسيح  بيمارستان  عفوني  بخش  رئيس  طبرسي»  «پيام
  مردم   غيرمسئوالنه  هاي رفتار   ادامه  صورت  در  ايران  در  كرونا  روزانه  هايفوتي  آمار  وديدب  كرده

  اين   يافت؛  خواهد  افزايش   نفر  ٦٠٠  به  مسئوالن  سوي  از  كارآمد  تدابير  نشدن  اعمال  و
  هاي سايت  بينيپيش.  نبود  من  بينيپيش  «اين:  گفت  است،  بوده  اساسي  چه  بر  شما  بينيپيش 

  واشينگتن   دانشگاه  مثل  دنيا  هايدانشگاه   از  بسياري.  بود  معتبر  هايگاه دانش  اپيدميولوژيك
  ومير مرگ  روزانه آمار اندكرده بينيپيش هاسايت اين هم اآلن. دارند اپيدميولوژيك هايسايت 

  اين   به  نفر  هزار  ٤  از   بيش  روزانه  بينيدمي .  برسد   هم  نفر  ٩٠٠  به  است  ممكن  آذرماه  در  ما
  كه است حالي در اين.  شودمي اضافه بدحال  بيماران شمار  بر روز هر و  ندشومي  مبتال بيماري

  اگر   بنابراين  اند؛خسته  شدت  به  هم  درمان  كادر  و  مواجهيم  تخت  كمبود  با  هابيمارستان   در
  ادامه   شانسفرهاي   به  يا  نكنند  رعايت  را  هاپروتكل   و  بگيرند  شوخي  را  كرونا  همچنان  مردم

  » .بود  خواهد  انتظارمان  در  تريسخت  شرايط  دهند،
 

 

  

 كوتاه  اخبار ▼

شد/   ◄  خواهد  اعمال  نقدي  جريمه    امنيتي   معاون   قطعًا 
گفت   استانداري   انتظامي    براي   نقدي   جريمه   «قطعًا:  تهران 

  در .  شد   خواهد   اعمال   بهداشتي   هاي پروتكل   رعايت   متخلفين 
  اعمال   قابل   راحتي   به   ها جريمه   اين   ادارات   و   اصناف   ها، تاكسي 
  تهران   در   كرونا   وضعيت   حاضر   حال   در   متأسفانه .  ود ب   خواهد 
  بيماران  اين   پذيرش  خصوص   در  ها بيمارستان  و   شده   حاد  بسيار 

  باز   سر   و   بسته   هاي مكان   در  كه  افرادي . اند شده  مواجه   مشكل   با 
  و   بهداشت   بازرسان   و   انتظامي   نيروي   نكنند،   استفاده   ماسك   از 

  اقدام   آنها   جريمه   اعمال   به   نسبت   بسيج   مقاومت   هاي نيرو 
  تومان   ١٥٠٠  قيمت   با   بايد   ماسك   حاضر   حال   در .  كرد   خواهند 

  برخورد   با   قيمت   اين   از   باالتر   عرضه .  شود   عرضه   شهر   سطح   در 
  » . شد   خواهد   رو روبه   قضايي 

  اعتماد   روزنامه   / ١٤٠٠  انتخابات   كانديداي   دو   از   رونمايي   ◄ 
  انتخابات   براي   را   خود   نامزدي   ديگر   سياستمدار   «دو :  نوشت 

  اهللا عزت   و   آخوندي   عباس   كردند؛   اعالم   ١٤٠٠  جمهوري ست ريا 
  سياستمداري   تر دقيق   بيان   به   يا   طلب اصالح   يكي   ضرغامي؛ 

  اولي .  اصولگرا   يك،   آن   و   طلبان اصالح   به   نزديك   رو ميانه 
  ديگري   و   اقتصادي   كار   سابقه   و   كارنامه   با   سياستمردي 
 . كرده»   كار   فرهنگي   مناصب   در   عمدتًا  كه   سياستمداري 

  اسالمي   شوراي   مجلس   رئيس  روحاني!/  به  قاليباف  نايه ك   ◄ 
طومان به  خان  شهداي  از  نفر  هاي چند پيكر  بازگشت  به   اشاره  با 

  و   فداكاري .  رسد مي   نگار   كه   هين   را   راه   زنيد   آب : « نوشت   كشور، 
  هاي بچه   دل   در   آب   نگذاشت   كه   بود   ها بلباسي   خودگذشتگي   از 

  تا   انداختند،  سيل  سير م   به  را   خود .  بخورد  تكان   خاك   و   آب   اين 
  » . دهد   صبر   شان هاي خانواده   به   خداوند .  نبرد   آب   را   كسي 

ا نظامي   پاي   جاي   اسرائيل :  هنيه   ◄    نزديك   قتصادي ـ 

  اسالمي   مقاومت   جنبش   دفتر   رئيس   خواهد/ مي   ايران 

  است   آن   دنبال   به   صهيونيستي   رژيم   آنچه   «تمام :  فلسطين گفت 
اقتصاد سياسي   پاي   جاي   يك   به   يابي دست    مناطق   در   ي ـ 

  با   عربي   كشور   هر   كه   اي معامله   گونه   هر   . است   ايران   به   نزديك 
  قرار   خطر   معرض   در   پايان   در   را   كشور   آن   كند، مي   امضا   اسرائيل 
  » . داد   خواهد 

  به   مركزي   بانك   رئيس   انتقاد   كند!/ بورس تخم طال نمي   ◄ 
  «در :  خواهند مي   بازدهي   بورس   از   درصد   ٥  روزانه   كه   كساني 
  كردند، مي   سود   بورس   از   درصد   ١٠  سالي   اران سهامد   گذشته 

  از   درصد   ٥  روزانه   كسي   اگر   شده   طوري   االن   ! بودند   خوشحال 
  درصد   ١٥٠  ماهانه   يعني !  شود مي   ناراحت   نگيرد،   بازدهي   بورس 

  » ! برود   بين   از   اقتصادي   رشد   بستر   يعني   درخواست   اين !  بازدهي 

  گذاران سب و دشنام به بدعت   ): 60(سؤال  احكام سياسي   ◄ 
صورتي د  كه  اي  گونه به   شود،   آنها   شدن   منزوي   سبب   كه،   ر 

چه حكمي دارد؟ پاسخ: در    نتوانند در ايمان مؤمنان اثر بگذارند، 
گذاران راه منحصر به فرد براي منزوي  صورتي كه سب به بدعت 

  كردن آنان باشد، مانعي ندارد. 
 


